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ترمجة املؤلف)))

* اسمه ونسبته:
الشيخ عيل بن حممد بن عامر النجار املرصي الشافعي.

* والدته ونشأته وطلبه العلم:
ولد يف بلدة عزبة احلرمل التابعة لبلدة معنية بمركز إيتاي البارود، ونشأ هبا، 
عىل  والعقلية  النقلية  العلوم  وتلقى  باألزهر،  التحق  ثم  الكريم،  القرآن  وحفظ 

علامء عرصه، ونال شهادة العاملية. 

* أعامله ومناصبه:
ثم اشتغل بالتدريس باألزهر، وتدرج فيه إىل أن عني مدرسا بكلية الرشيعة، 
والنحو  والفقه  األصول  علم  سيام  وال  األزهرية،  العلوم  يف  بالنبوغ  عرف  وقد 

والتفسري، والشتهاره بذلك كثر إقبال الطالب عىل دروسه.

* تالميذه: 
وقد أخذ عنه وانتفع به مجهرة من علامء هذا العرص، ومنهم: 

)1( الشيخ عبد الغني عبد اخلالق. 

)2( والشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف، األستاذان بكلية الرشيعة. 

)3( والشيخ يوسف شلبي. 

)1(  هذه الرتمجة مأخوذة نصا من كتاب األعالم الرشقية يف املائة الرابعة عرشة اهلجرية لزكي 
حممد جماهد )351/1-352( مع إضافة بعض العناوين الفرعية.
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)4( والشيخ حممد عبد احلليم العرشي. 

)5( وابن املرتجم له الشيخ حممد. 

* وفاته:
تويف سنة )1351هـ( شهر أكتوبر سنة )1932م( بالقاهرة، بسبب صدمة 

سيارة إنجليزية، ودفن هبا يف قرافة املجاورين.

* من أبنائه:
وهو والد: 

)1( األستاذ الشيخ حممد عيل النجار املدرس بكلية اللغة العربية. 

)2( والدكتور عبد احلليم النجار األستاذ بمعهد اللغات الرشقية بجامعة 
فؤاد األول.

* مؤلفاته:
)1( رشح شواهد األشموين. خمطوط.

)2( حاشية عىل رشح اإلسنوي عىل املنهاج يف األصول. طبع منها اجلزء 
الثالث.

)3( رسالة يف علم األخالق.

)4( رسالة يف علم الوضع.

)5( رشح البيقونية.
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
آله  املرسلني، وعىل  أفضل  والسالم عىل  والصالة  العاملني،  احلمد هلل رب 

وصحبه أمجعني. 

وبعد، فيقول الفقري إليه تعاىل »عيل بن حممد النجار«:

أن  تعاىل  اهلل  من  أرجو  للطالب،  وضعتها  الوضع«  علم  يف  »رسالة  هذه 
ينفعني هبا يوم املآب، فقلت وباهلل التوفيق.

مقـدمـة

الوضع يف اللغة يطلق عىل معان منها: 

)1( جعل اليشء يف حيز. 

)2( والوالدة. 

)3( واإلسقاط، يقال: »وضعُت عنه الدين«، إذا أسقطَته. 

)4( والتحميل، يقال: »وضعُت عليه الدين«: محَّلُته به. 

)5( والكذب، يقال: »َوْضُع احلديث«: ِكْذُبُه. 

)6( واإلرساع يف السري، يقال: »َوَضَع الَبِعرُي«: أرسع يف السري، ومنه قول 
ورقة بن نوفل)1(: 

َجَذْع فِيَهـــــا  َلْيَتنِـــــي  َوَأَضـــــْعَيـــــا  فِيَهـــــا  َأُخـــــبُّ 

)1(  أي ملا علم ببعثة النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وقوله: »فيها« الضمري عائد عىل البعثة، عىل حذف مضاف، 
أي: يف وقت بعثتك يا حممد، واجلََذع –بفتحتني-: الشاب احلدث، وأُخب- بضم اخلاء- 

من اخلبب، وهو رضب من الَعْدو، واملراد أجّد وأجتهد يف نرصتك.
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واصطالحا: تعيني اللفظ بإزاء املعنى؛ ليدل عليه عند اإلطالق، حال العلم 
بذلك التعيني. 

وأما علم الوضع: فهو علم ُيبحث فيه عن أحوال اللفظ العريب من حيث 
إنه موضوع بالوضع التحقيقي أو التأوييل، ومن حيث خصوص آلة استحضار 

املعنى الذي وضع له اللفظ وعمومها، وشخصية اللفظ املوضوع ونوعيته. 

أو  حتقيقي  وضعها  أن  بيان  حيث  من  واملركبات  املفردات  وموضوعه: 
بالوضع  النوعي، وأهنا موضوعة  أو  الشخيص  بالوضع  تأوييل، وأهنا موضوعة 

اخلاص أو العام. 

وفائدته: معرفة تلك األحوال. 

فهو من العلوم العربية؛ حيث كان بحثه عن أحوال اللفظ العريب، وغري علم 
اللغة؛ ألنه ال بحث له عن تلك األحوال، وإنام يبحث عن مدلوالت األلفاظ.
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تقاسيم الوضع

هي ثالثة: 

* األول باعتبار ذاته: 
فينقسم الوضع باعتبار ذاته إىل قسمني: 

)1( حتقيقي. 

)2( وتأوييل. 

فالتحقيقي: تعيني اللفظ بإزاء املعنى للداللة عليه بنفسه، من غري واسطة 
عالقة وقرينة. 

وهو وضع احلقائق. 

والتأوييل: تعيينه بإزاء املعنى للداللة عليه بواسطة عالقة وقرينة. 

يكون  فال  إهنام غري موضوعني،  وقيل:  والكنايات،  املجازات  وهو وضع 
الوضع إال حتقيقيا. 

* التقسيم الثاين باعتبار اللفظ املوضوع: 
فينقسم باعتباره إىل قسمني أيضا: 

)1( شخيص. 

)2( ونوعي. 

بعينه  للواضع  ملحوظا  واحدا  لفظا  فيه  املوضوع  كان  ما  فالشخيص: 
وشخصه. 
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كوضع: »زيد« و»إنسان« و»جهاد«، فإن الواضع أخذ لفظ زيد بخصوصه 
وعيَّنه ملعناه، وكذا الباقي. 

واملوصوالت،  اإلشارات،  وأسامء  والضامئر،  األعالم،  وضع:  وهو 
واحلروف، واجلوامد من أسامء األجناس، والنكرات. 

والنوعي: ما كان املوضوع فيه ألفاظا متعددة ملحوظة بأمر عام. 

كأن يقول: 

وحدث،  ذات  عىل  للداللة  »فاعل«  هيئة  عىل  كان  لفظ  كل  وضعت  أ- 
منتسب إليها عىل جهة احلدوث منها. 

منتسب  وحدث،  ذات  عىل  للداللة  »مفعول«  زنة  عىل  كان  ما  وكل  ب- 
إليها عىل جهة الوقوع عليها. 

ج- وكل مركب من مسند ومسند إليه؛ للداللة عىل ثبوت املسند للمسند 
إليه. 

حيث  عالقة،  له  املوضوع  معناه  وبني  بينه  ما  عىل  للداللة  لفظ  وكل  د- 
لوحظت العالقة ونصبت القرينة. 

وذلك كوضع املشتقات، واألفعال، واملركبات، واملجازات، والكنايات. 

* التقسيم الثالث باعتبار آلة استحضار))) املوضوع له: 
فينقسم الوضع باعتبارها إىل ثالثة أقسام: 

أو  له خاص: وهو وضع األعالم شخصية  األول: وضع خاص ملوضوع 
ويوضع  وشخصه،  بخصوصه  له  املوضوع  وُيالَحظ  ُيتعقل  أن  وهو  جنسية، 
)1(  آلة االستحضار: هي ما يالحظه الواضع عند الوضع، فإن كان ما يالحظه أمرا خمصوصا 

مشخصا فالوضع خاص، وإال فعام.
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أو  فيه،  الوجود  أو مقدر  له موجودا يف اخلارج،  املوضوع  اللفظ، سواء كان  له 
موجودا يف الذهن فقط وال حتقق له يف اخلارج. 

أعالم  ووضع  سيوجد،  وملن  للموجود  الشخصية  األعالم  وضع  يف  كام 
األجناس 

والثاين: وضع عام ملوضوع له عام: وهو أن ُيالَحظ معنى كيل ال من حيث 
خصوصه، ويوضع له اللفظ. 

فالوضع عام؛ لعموم آلة االستحضار، وهي ما الحظه الواضع عند الوضع 
من املعنى الكيل، واملوضوع له عام، وهو ذلك املعنى الكيل. 

وهو وضع ما عدا املعارف، كوضع: »رجل« و»قيام« و»قائم« ملعانيها. 

والثالث: وضع عام ملوضوع له خاص: وهو أن ُيالَحظ معنى كيل منطبق 
عىل أفراد كثرية، ويوضع اللفظ لكل فرد معني من تلك األفراد الكثرية. 

فليس ذلك املعنى الكيل موضوعا له، وإنام الوضع ألفراده، ولوحظ ذلك 
الكيل ليكون آلة الستحضار تلك األفراد الكثرية؛ حتى يوضع هلا اللفظ بوضع 

واحد. 

اإلشارات،  وأسامء  الضامئر،  وهي:  املعارف،  بقية  وضع  وذلك 
واملوصوالت. 

وكذا احلروف. 

مثال: يستحرض الواضع بذهنه: 

أ- مفردا متكلام، وهو مفهوم كيل، ويضع لفظ »أنا« والتاء املضمومة لكل 
فرد من أفراده معني بقرينة التكلم.
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ب- ومفردا مذكرا مشارا إليه بمطلق إشارة حسية، وهو مفهوم كيل، ويضع 
لفظ »هذا« لكل فرد من أفراده معني باإلشارة احلسية املخصوصة. 

ج- ومفردا مذكرا معينا بمطلق صلة معهودة، وهو مفهوم كيل، ويضع لفظ 
»الذي« لكل فرد من أفراده معني بالصلة املعهودة بني املتخاطبني اخلاصة. 

»ِمْن«   يتحقق إال بني شيئني، وهو مفهوم كيل، ويضع لفظ  د- وابتداًء ال 
لكل فرد معني من أفراده بني شيئني خمصوصني كَسرْي زيد والبرصة. 

وهذه األقسام الثالثة باالستقراء، وأما األقسام العقلية فأربعة؛ ألن الوضع 
إما خاص أو عام واملوضوع له كذلك، ولكن الرابع -وهو اخلاص ملوضوع له 

عام- ال يمكن حتققه؛ ألن اخلاص ال يتأتى أن يكون آلة ملالحظة العام. 

التفتازاين  والسعد  املتقدمون  وأما  ومتابعيه،  العضد  مذهب  عىل  هذا  ثم 
للمفاهيم  موضوعة  عندهم  معها  ذكر  وما  فالضامئر  الثالث،  القسم  فينكرون 
الكلية عىل أن تستعمل يف جزئياهتا املعينة، فيكون وضعها من القسم الثاين -أعني 
الوضع العام ملوضوع له عام- وتكون كليات وضعا جزئيات استعامال، بخالفها 
عىل األول فإهنا جزئيات وضعا واستعامال، وبخالف غريها من أسامء األجناس 

والنكرات فإهنا كليات وضعا واستعامال.
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تـتـمــة

ما تقدم من األقسام الثالثة -أعني: اخلاص للخاص، والعام للعام، والعام 
للخاص- يف الوضع الشخيص، كام هو ظاهر مما تقدم. 

وأما النوعي: 

)1( فال وجود لألول فيه.

ويمكن أن يصور بأن يقول الواضع: وضعت كل ما يصح أن يركب من )ح 
س ن( عىل هذا الرتتيب اسام هلذا املولود. 

)2( وأما األخريان فموجودان فيه: 

أ- فالنوعي العام ملوضوع له عام: كوضع مواد املشتقات الشاملة لألفعال 
كل  وضعت  ويقول:  الرضب،  مفهوم  الواضع  يتعقل  كأن  وذلك  ملدلوالهتا، 

مشتق من لفظ الرضب للداللة عىل ذلك املفهوم من حيث املادة ال اهليئة. 

الزمان  يتعقل  كأن  الزمان،  للداللة عىل  اهليئة  االفعال من حيث  وكوضع 
املايض، ويقول: وضعت كل ما كان عىل »َفعَل« بفتح الفاء والالم وحتريك العني 

بإحدى احلركات الثالث، للداللة عىل الزمان املايض من حيث اهليئة. 

الذات  عىل  للداللة  اهليئة  حيث  من  فاعل  وزن  عىل  كان  ما  كل  وكوضع 
الواقع منها احلدث. 

فإن الوضع يف املذكورات عام؛ ملالحظة املوضوع له بوجه عام، واملوضوع 
له أيضا عام؛ ألنه مفهوم كيل حتته أفراد كثرية.
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واملركبات  املشتقات  كوضع  خاص:  له  ملوضوع  العام  والنوعي  ب- 
ملدلوالهتا من حيث املادة واهليئة معا.

وضعت  ويقول:  ماٍض،  زمان  يف  حدث  مطلق  الواضع  يستحرض  كأن 
كل ما كان عىل »َفعَل« من حيث املادة واهليئة للداللة عىل كل جزئي خاص من 
جزئيات ذلك املفهوم عىل التوزيع، فيصري لفظ »رضب« موضوعا هبذا الوضع 
لوقوع الرضب يف الزمان املايض، ولفظ »أكل« لوقوع األكل يف الزمان املايض، 

وهلم جرا.

وكأن يستحرض مطلق طلب حدث يف الزمان املستقبل، ويقول: وضعت 
كل ما كان عىل »افعل« للداللة عىل كل جزئي خاص من جزئيات ذلك املفهوم 
يف  الرضب  لطلب  الوضع  هبذا  موضوعا  »ارضب«  لفظ  فيصري  التوزيع،  عىل 

الزمان املستقبل، ولفظ »ارشب« لطلب الرشب كذلك، وهكذا 

وكأن يتعقل ذاتا واقعا منها حدث، ويقول: وضعت كل ما كان عىل »فاِعل« 
لكل جزئي خاص من جزئيات هذا املفهوم عىل التوزيع، فيصري لفظ »ضارب« 
موضوعا هبذا الوضع لذات وقع منها الرضب، ولفظ »كاتب« لذات وقع منها 

الكتابة، وهكذا. 

وكأن يتعقل ثبوت يشء ليشء مع متام الفائدة، ويقول: وضعت كل مركب 
من مسند ومسند إليه للداللة عىل كل جزئي خاص من جزئيات ذلك املفهوم عىل 
التوزيع، فيصري »زيد قائم« موضوعا هبذا الوضع لثبوت القيام إىل زيد، وهكذا. 

فإن الوضع يف املذكورات عام؛ ألن ما استحرضه الواضع يف حال الوضع 
أمر كيل، واملوضوع له خاص؛ ألنه اجلزئيات واألفراد املندرجة حتت ذلك األمر 

الكيل، وال شك أن الواضع مل يستحرضها.
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أقسام اللفظ باعتبار مدلوله

اللفظ باعتبار مدلوله قسامن؛ ألن مدلوله إما أن يقبل الرشكة والصدق عىل 
متعدد، َأْو اَل. 

األول: الكيل)1(.

والثاين: اجلزئي واملشخص. 

* والكيل أربعة أقسام: 
)1( اسم جنس. 

)2( ومصدر. 

)3( ومشتق. 

)4( وفعل. 

ألن مدلوله: 

كـ:  احلدث،  ماعدا  بالذات  واملراد  اجلنس،  اسم  فهو  فقط،  ذات  إما  أ- 
اإلنسان، والرجل، والزمان، واملكان. 

واملراد  والقتل،  الرضب  كلفظ  املصدر،  وهو  فقط،  حدث  وإما  ب- 
باحلدث)2(: ما قام بغريه وإن كان ثابتا مستقرا، كالبياض والسواد فلفظهام مصدر. 

)1(  الكلية واجلزئية صفتان للمدلول، ويوصف هبام اللفظ الدال عىل املدلول الكيل واجلزئي 
جمازا؛ من إطالق اسم املدلول عىل الدال.

عليه  يلزم  ألنه  املصدر؛  من  الثابتة  املعاين  أخرج  السمرقندي  كان  وإن  ذلك  قلنا  إنام    )2(
من  املشبهة  الصفات  نحو  وخروج  املصادر،  من  والبياض  السواد  نحو  دال  خروج 
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نسبة  من  فيه  بد  فال  واحلدث-  الذات  من  -أعني  منهام  مركب  وإما  ج- 
بينهام؛ ألن املركب ال متكن إفادته إال باعتبار نسبة وارتباط بني أجزائه. 

ثم  اًل،  َأوَّ الذات  تالحظ  بأن  الذات  جانب  من  تعترب  أن  إما  النسبة  فتلك 
اًل، ثم  ينسب هلا احلدث، وإما أن تعترب من جانب احلدث، بأن يالحظ احلدث َأوَّ

ينسب إىل الذات. 

األول: املشتق؛ وذلك ألنه: ما دل عىل ذات وحدث منتسب إليها عىل جهة: 

)1( الوقوع منها، وهو اسم الفاعل. 

)2( أو عليها، فاسم املفعول 

)3( أو الثبوت هلا، وهو الصفة املشبهة. 

)4( أو عىل جهة زيادهتا فيه عىل غريها، فأفعل التفضيل. 

)5-6-7( أو عىل جهة كوهنا زمانا أو مكانا له أو آلة حلصوله، وهو: اسم 
الزمان، واملكان، واآللة. 

والثاين: الفعل، وهو ما اعتربت فيه النسبة من جانب احلدث؛ وذلك ألنه: 
ما دل عىل حدث وزمان منتسب إليه احلدث بوقوعه فيه. 

اًل  َأوَّ الفعل  إليها احلدث، ويف  ثم نسب  الذات،  اًل  َأوَّ املشتق  فامللحوظ يف 
احلدث، ثم نسب إىل الذات وهي الزمان. 

املشتقات، ونحو َعِور وسود وَظُرف وحُسن من األفعال، وال قائل به، وقال ابن مالك: 
املصدر اسم ما سوى الزمان من                  مدلويل الفعل ...................   

ومل يقيد أحد من رشاحه ما سوى الزمان بغري املعاين الثابتة. اهـ مؤلف.  
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* واجلزئي مخسة أقسام: 
)1(  علم. 

)2( ومضمر. 

)3( واسم إشارة. 

)4( وموصول. 

)5( وحرف. 

وذلك ألن وضعه إما خاص أو عام. 

األول: العلم؛ فهو موضوع بالوضع اخلاص ملوضوع له خاص، سواء كان 
علم شخص أو علم جنس 

والفرق بينهام أن التعني يف علم الشخص خارجي، ويف علم اجلنس ذهني؛ 
ألنه موضوع للامهية امللحوظ تعينها يف الذهن، بخالف اسم اجلنس فإنه موضوع 

للامهية من غري اعتبار التعني يف الذهن. 

والثاين: إما أن يكون مدلوله معنى يف نفسه بحيث يتحقق يف اخلارج ويتعقل 
يف الذهن بدون انضاممه إىل غريه َأْو اَل، بل يكون معنى يف غريه بحيث ال يتحقق 

يف اخلارج، وال يتعقل يف الذهن إال بانضاممه إىل غريه. 

الثاين: احلرف، كـ»ِمن« فإن معناها حالة وارتباط جزئي بني شيئني معينني 
مبتدأ  السري  كون  واالرتباط  احلالة  وتلك  هبام،  إال  تتحقق  ال  والبرصة،  كالسري 

والبرصة مبتدأ منه. 

غري  جلزئيات  موضوع  ألنه  به؛  املراد  توضح  قرينة  من  له  بد  ال  واألول 
حمصورة.
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فالقرينة إن كانت التكلم أو اخلطاب أو املرجع فالضمري. 

فاسم  البدن  أعضاء  من  كعضو  املحسوسات  من  شيئا  كانت  فإن  وإال 
اإلشارة. 

وإال فإن كانت انتساب مضمون مجلة خربية إىل املقصود باللفظ، وكان ذلك 
االنتساب معهودا بني املتخاطبني ومنضام إليه أمر آخر، كانحصار ذلك املضمون 
يف املقصود باللفظ أو اإلشارة إليه أو وصفه فهو املوصول، نحو: »رأيت الذي 
الذي فعل كذا« و»أكرمت  إذا كان اجلائي منها واحدا، و»هذا  بغداد«  جاء من 

الذي جاء البارحة التاجر«. 

تـنـبـيـه

ضمري الغائب يف نحو: »اإلنسان له فضل عىل غريه« عائد إىل اجلنس املعني 
يف الذهن، وهو مما وضع له ذلك الضمري، فإنه موضوع لكل فرد معني من أفراد 
مفهوم املفرد املذكر الغائب، سواء كان حمسوسا كـ»زيد هو الفاضل«، أم معقوال 

كـ»العمل الصالح هو النافع«. 

وكذا املوصول يف نحو: »الذي يصدق عىل كثريين هو الكيل«، فإن »الذي« 
موضوع لكل فرد من أفراد املفرد املذكر معني بعهدية انتساب مضمون مجلة إليه، 
سواء كان حمسوسا كـ»جاء زيد الذي قام أبوه«، أم معقوال كـ»العلم هو الذي 

ينال به أعىل املراتب«. 

يف  فاستعامله  املحسوسات،  خلصوص  موضوع  فإنه  االشارة  اسم  وأما 
املعقوالت يف نحو: »هذا كتاب« جماز. 
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فـائـدة

املحىل باأللف والالم واملضاف إىل معرفة وضعهام من قبيل الوضع النوعي 
العام ملوضوع له خاص. 

الذهنية،  باإلشارة  أو  بالذكر  املعهود  هو  كليا  مفهوما  استحرض  فالواضع 
ذلك  أفراد  من  فرد  كل  عىل  للداللة  والالم  باأللف  حمىل  كل  وضعت  وقال: 

املفهوم عىل التوزيع.

چۇ  ۇ  ۆ      ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   تعاىل  قوله  »الرسول« يف  لفظ  فصار 
يف  و»األمري«  اًل،  َأوَّ بذكره  املعهود  املعني  الرسول  عىل  داال  ۋچ  ۋ  

نحو: »جاء األمري« داال عىل املعهود بني املتخاطبني، و»اإلنسان« يف نحو: چٻ  
ٻ  ٻ  پچ داال عىل املاهية املعينة املعهودة يف الذهن املتحققة يف كل فرد، 

وهكذا. 

واستحرض معينا باإلضافة إىل معرفة، وقال: وضعت كل مضاف إىل معرفة 
للداللة عىل كل فرد من أفراده عىل التوزيع.

فصار لفظ »غالم« يف »غالم زيد« داال عىل العبد املعني، وهكذا.
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خــاتـمــة

* أسامء حروف املباين، أي: احلروف التي ُترّكب منها الكلامت -وهي ألف 
با تا إلخ- موضوعة للمفاهيم الكلية، فوضعها من قبيل الوضع العام ملوضوع 

له عام. 

مثال: استحرض الواضع مفهوم حرف جويف ووضع األلف بإزائه، ومفهوم 
حرف شفوي خمصوص ووضع الباء بإزائه. 

كون  ملفهوم  موضوع  التعني  فإن  واجلزئي؛  والتشخص  التعني  لفظ  وكذا 
اليشء معينا، والتشخص لكون اليشء مشخصا، واجلزئي لكون اليشء ال يصدق 

عىل كثريين. 

* وأسامء العلوم كالفقه والنحو والعروض كل واحد منها موضوع للقواعد 
املخصوصة املعينة عند الواضع بجهة تضبطها بحيث ال خيرج منها يشء، سواء ما 
وجد من تلك القواعد عند الوضع وما سيوجد، مع قطع النظر عن حصوهلا يف 

ذهن زيد وعمرو.

وتلك اجلهة التي تضبطها وحدة املوضوع والغاية.

ونظري ذلك ما إذا ُأخربت بابن لك ومل تره، أو قدرَت لك ولدا، فوضعت 
له اسام؛ الستحضارك له بام يميزه عن غريه. 

* وكذا أسامء الكتب كـ»منهج« و»كافية« و»مقاصد« فإن كال منها موضوع 
لأللفاظ الذهنية املستحرضة بذهن الواضع، بقطع النظر عن حصوهلا عند زيد 

وعمرو.
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خيتلف  فال  هو،  حيث  من  املخصوص  للمؤلف  موضوع  مثال  فالقرآن 
باختالف الالفظني؛ للقطع بأن ما يقرأه كل واحد منا هو القرآن املنزل عىل حممد 

ملسو هيلع هللا ىلص بلسان جربيل عليه السالم.

بلسان غريه  القائم  أو  بلسان جربيل  القائم  املشخص  عبارة عن  كان  ولو 
القرآن  ألن  املشخص؛  ذلك  غري  أنه  رضورة  عينه؛  ال  له  مماثال  تقرأه  ما  لكان 

ألفاظ، وهي تتشخص بتشخص حملها فتتعدد بتعدده. 

فثبت أن كال من أسامء العلوم والكتب أعالم، ولكن وقع اخلالف يف أهنا 
أعالم أشخاص أو أجناس. 

فهي  أذهان كثرية،  إىل حصول مدلوالهتا يف  نظرا  الثاين؛  إىل  فريق  فذهب 
كأسامة يف أنه موضوع ملعني يف الذهن، وذلك املعني ينطبق عىل أفراد كثرية يف 

اخلارج.

وذهب فريق آخر إىل األول، وأجاب بأن التعدد بتعدد املحل تدقيق فلسفي 
ال تعتربه أرباب العربية، وهو التحقيق؛ فإنه لو أوجب ذلك أن ال تكون أعالم 
أشخاص لوجب أن ال يكون نحو: »زيد« و»عمرو« و»بكر« أعالم أشخاص؛ 

فإن مدلوله حيصل يف أذهان كثرية.

وباجلملة التعدد بالوجود الذهني ال يعترب، بخالف الوجود اخلارجي كام يف 
أسامة وثعالة، فإهنام متعددان يف اخلارج، فلذا كانا من أعالم األجناس. 

* وأما أسامء الرتاجم نحو: »كتاب« و»باب« فالشائع أهنا أعالم أشخاص 
أو أجناس كأسامء الكتب، ولكن الذي حققه العالمة اإلنبايب أهنا أسامء أجناس؛ 

بدليل أهنا تعامل معاملة النكرات: 

)1( فتوصف هبا، فيقال: »باب آخر« و»فائدة أخرى« و»مسألة ثانية«. 
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ثالثة  وفيه  كذا،  »كتاب:  مثال:  فيقال  العهدية،  »أل«  عليها  وتدخل   )2(
األوىل  الفائدة  »فائدتان:  إلخ،   الثاين كذا...«  الباب  األول كذا،  الباب  أبواب، 

كذا...« إلخ، »تنبيهان: التنبيه األول كذا...« إلخ. 

)3( وتضاف فيقال: »مسألة املقدور«، »مسألة ال تكليف إال بفعل«، »خامتة 
رسالة الوضع«. 

ودعوى أن ما ذكر إنام يكون بعد قصد التنكري يف غاية يف البعد، وكذا دعوى 
أن التنوين يف نحو: »مسألة« و»خامتة« تنوين حكاية ال تنوين رصف. 

عىل  تشتمل  خمصوصة  ألفاظ  الكتاب  معنى  أن  عىل  اصطلحوا  قد  وأيضا 
أبواب وفصول غالبا، وال معنى لذلك إال أن كل ما دل عىل تلك األلفاظ فهو 

كتاب، وهكذا باب وغريه من بقية الرتاجم. 

واهلل أعلم بالصواب، وإليه املرجع واملآب

وصىل اهلل عىل سيدنا حممد النبي األمي

وعىل آله وصحبه وسلم

آمني

متت بحمد اهلل
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